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(1 bilaga)
Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden godkänner ansökan.
2. Paragrafen förklaras omdelbart justerad.

Dag Helin

Rita Kahn
Sammanfattning
Enheten för hemlösa har en stor grupp klienter aktuella med missbruksproblematik som inte har tillgång till de lokala beroendemottagningar som inrättats på
stadsdelsförvaltningarna i samarbete med Beroendecentrum Stockholm. Projektansökan innebär att en gemensam beroendemottagning för hemlösa skapas
i samarbete med Hållpunkt.
Bakgrund
Flertalet stadsdelsförvaltningar har i samarbete med landstingets beroendevård
skapat lokala beroendemottagningar i syfte att förbättra och samordna insatserna inom missbrukarvården. Detta har varit en positiv utveckling, men en stor
grupp hemlösa, som är aktuella på Enheten för hemlösa, har inte tillgång till
dessa beroendemottagningar eller motsvarande samordnade vårdutbud.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter på Socialtjänstförvaltningen.
Projektansökan
Den senaste klientinventeringen på Enheten för hemlösa (maj 2005) visade att
drygt 50% av aktuella klienter på Enheten för hemlösa hade missbruksproblem
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och att en stor grupp hemlösa hade ett långvarigt missbruk kombinerat med
psykisk ohälsa. Detta innebär att det finns ett stort behov av att göra mer samordnade utredningar och bedömningar för att åstadkomma fungerande behandlingsinsatser över tid för dessa personer.
Idag tillgodoses inte detta med de resurser och på det sätt som arbetet är organiserat, både för Hållpunkt och Enheten för hemlösa. Hållpunkt möter många
hemlösa och har en viktig länkande uppgift och ett nära samarbete med socialtjänstens uppsökare. Ofta slussas hemlösa från Hållpunkt och uppsökarna till
Enheten, vars uppdrag är att ordna med boende och vård i syfte att ordna långsiktigt varaktiga lösningar för de hemlösa. I det uppdraget saknas en motpart
inom landstinget som gemensamt med Enheten för hemlösa kan medverka till
fungerande vårdplaner med behandling och uppföljning.
Det finns en stor och gemensam målgrupp med en multipel problematik men
det saknas ett mer samordnat uppdrag. Syftet med projektet är att skapa en
gemensam och sammanhållen vårdstruktur med utgångspunkt från målgruppens specifika behov och förutsättningar.
En gemensam beroendemottagning
Projektförslaget innebär att en gemensam beroendevårdsmottagning skapas på
Enheten för hemlösa, som erbjuder
• psykosocial behandlingsmotivation,
• medicinsk vård och substitutbehandling (subutex/metadon)
• sociala och medicinska bedömningar,
• neuropsykiatriska och neuropsykologiska utredningar
• erbjuda avgiftning i öppenvård samt stöd vid återfall
• en gemensam vårdplanering och förbättrade uppföljningsinstrument genom
bl.a. ASI.
Förutsättningarna för en gemensam beroendemottagning är att landstingsresurser i form av
• läkarkompetens inom beroendevård och psykiatri
• en sjuksköterska kopplat till beroendevården
• psykologtimmar för psykologbedömningar och neuropsykiatriska utredningar .
• en läkarsekreterartjänst/koordinator som hjälper till med insamling av dokument/journaler, bokar besök, skriver samt blir kontaktperson till socialtjänsten för tidsbokningar mm.
• en projektsamordnare som bör vara knuten till Enheten för hemlösa krävs
för att samlokaliseringen ska kunna genomföras med tre huvudmän inblandade.
Budget första året
Projektledare
Läkare

mkr
0,4
1,0

Andra året
0,4
1,0
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Sjuksköterska
Sekreterare
Driftskostnader
Hyra
Uppföljning/utvärdering
Totalt/år

0,5
0,5
0,6
0,4
3,4 mkr

0,5
0,5
0,6
0,4
0,3
3,7 mkr

För mer information om projektet hänvisas till projektansökan, bilaga 1.
Förvaltningens synpunkter
Enheten för hemlösa har en många klienter aktuella med ett långvarigt och
tungt missbruk många gånger kombinerat med psykisk ohälsa. Dessa personer,
som har de tyngsta vårdbehoven har i dagsläget inte tillgång till en lokal samordnad beroendemottagning som personer aktuella på flertalet stadsdelsförvaltningar har. Förvaltningen anser att det är mycket angeläget att motsvarande resurser också tillskapas för de klienter med missbruksproblem som är aktuella
på Enheten för hemlösa.
Bilaga
1. Ansökan om projektmedel från länsstyrelsen 2006-05-29

